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BAB III

TAKHRIJ HADIS TENTANG QADHA DAN QADAR

PADA KITAB USHUL AL- IMAN

A. Hadis Pertama

1. Sanad dan Matan Hadis

ثـََنا َماِلُك ْبُن َأَنٍس  ثـََنا َمْعٌن َحدَّ ثـََنا األَْنَصاِرىُّ َحدَّ َعْن زَْيِد ْبِن َأِبى أُنـَْيَسَة َعْن َحدَّ
َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن زَْيِد ْبِن اْلَخطَّاِب َعْن ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر اْلُجَهِنىِّ 
َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب ُسِئَل َعْن َهِذِه اآليَِة (َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمْن بَِنى آَدَم ِمْن 

ورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنـُْفِسِهْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَا َأْن ظُهُ 
تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن) قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َسِمْعُت 

َها فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ُسِئلُ -صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوَل اللَِّه  صلى اهللا -َعنـْ
ِإنَّ اللََّه َخَلَق آَدَم ثُمَّ َمَسَح َظْهَرُه بَِيِميِنِه فَاْسَتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيًَّة « -عليه وسلم

فـََقاَل َخَلْقُت َهُؤَالِء ِلْلَجنَِّة َوبَِعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة يـَْعَمُلوَن ثُمَّ َمَسَح َظْهَرُه 
». َتْخَرَج ِمْنُه ُذرِّيًَّة فـََقاَل َخَلْقُت َهُؤَالِء ِللنَّاِر َوِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر يـَْعَمُلوَن فَاسْ 

صلى اهللا عليه -فـََقاَل رَُجٌل يَا َرُسوَل اللَِّه َفِفيَم اْلَعَمُل قَاَل فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
ِة اْستَـْعَمَلُه ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى ِإنَّ اللََّه ِإَذا َخَلَق اْلَعْبَد لِْلَجنَّ « -وسلم

يَُموَت َعَلى َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل َأْهِل اْلَجنَِّة فـَُيْدِخَلُه اللَُّه اْلَجنََّة َوِإَذا َخَلَق اْلَعْبَد 
َأْهِل النَّاِر لِلنَّاِر اْستَـْعَمَلُه ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر َحتَّى يَُموَت َعَلى َعَمٍل ِمْن َأْعَماِل 

1فـَُيْدِخَلُه اللَُّه النَّارَ 

Menyampaikan kepada kami al-Anshari menyampaikan kepada
kami Ma’an menyampaikan kepada kami Malik ibn Anas dari Zaid
ibn Abi Unaisah dari ‘abd al-Humaid ib ‘Abdurrahman ibn zaid
ibn al-Khattab dari Muslim ibn yasar al-Juhni: bahwasanya ‘amru
ibn Al-Khattab ditanya tentang ayat ini : Dan (ingatlah), ketika
Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka

1 Sunan abu  daud. op.cit. Jild 5 hal. 266
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menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi".
(Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak
mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-
orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)",Berkata ‘Umar
ibn al-Khattab saya mendengar Rasulullah saw. ditanya tentang
itu, maka Nabi menjawab: Sesungguhnya Allah menciptakan Adam
lalu membentuknya dan mengeluarkan dari nya keturunan maka
berkata: saya menciptakannya untuk penduduk neraka dan mereka
beramal dengan amalan penduduk neraka lalu mereka
mengerjakannya. lalu berkata seorang laki-laki, “  Dengan
demikian ya Rasulullah, Apa gunanya kami beramal.? Lalu Nabi
saw. Menjawab, Sesungguhnya apabila seorang hamba diciptakan
lalu ia beramal dengan amalan surga, hingga ia mati maka surga
baginya. Akan tetapi jika Allah menciptakan seorang hamba untuk
ahli neraka, lalu ia beramal dengan amalan neraka maka ia akan
masuk kedalam neraka.

2. I’Tibar Sanad

َرُسوُل اللَّهِ 

W.23 H)ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّابِ (قال)  )

W.tidak diketahui)ُمْسِلِم ْبِن َيَساٍر اْلُجَهِنىِّ )ان( )

.W)َعْبِد اْلَحِميِد ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن )َعنْ ( tidak diketahui )

( W.179 H)َماِلُك ْبُن َأَنسٍ )َعنْ (

ثـََنا( (W.198 H)َمْعنٌ )َحدَّ

ثـََنا( (W.249 H)ألَْنَصاِرىُّ ا)َحدَّ

ثـََنا( ( .W.275 H)داودواب)َحدَّ

( W.119 H)زَْيِد ْبِن َأِبى أُنـَْيَسَة )َعنْ (
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3. Biografi dan Kritik Sanad

No Nama Perawi Wafat Guru Murid Jarah wa
al-Ta’dil

1 ‘Umar Ibn al-
Khattab ibn

Nafil2

23 H Rasulullah saw Muslim ibn
yasar, Salim
ibn ‘Ubaid,

Sa’ad ibn Abi
Waqas, Sa’id

ibn Yazid

Kullu
Shahabi ‘udl

2 Muslim ibn
Yasar al-Juhni

al-Bashari3

Tt ‘Umar ibn al-
Khattab, Nu’aim

ibn Rabi’ah,

‘Abd al-Hamid
ibn

‘abdurrahman
ibn Zaid ibn
Al-Khattab

Ibn Hajar:
Maqbul, al-

Zahabi:
Tsiqah,Ibn

Hibban:
Tsiqat,

3 ‘Abd al-Hamid
ibn

‘abdurrahman
ibn Zaid ibn
Al-Khattab4

Tt Haris ibn
‘Abdullah,

Muslim ibn
Yasar al-Juhni,
Makhul asSyami,
Muqsim Maula

ibn ‘Abbas, Ishaq
ibn Rasid, Husain

ibn al-Haris,
Qatadah ibn
Dia’amah

Ishaq ibn
Rasid,

‘Abdurrahman
ibn Yazid,

Muhammad ib
Muslim az-

Zuhri,  Yazid
ibn

‘Abdurrahman,
Zaid ibn Abi

Unaisah,

Ahmad ibn
Shalih,

Ahmad ibn
Syua’ib dan
Ibn Hajar
Tsiqah, ,

Abu Bakar
ibn abu

Daud:Tsiqah
Ma’mun,

4 Zaid ibn Abi
Unaisah5

119 H Isma’il Ibn
khalid, Jabir ibn
Yazid, Hbib ibn
abitsabit, Abd al-

Hamid ibn
‘abdurrahman

ibn Zaid, ‘Ashim
ibn Bu’dalah

Muhammad
ibn ‘Abdullah,

Mis’ar ibn
Kidam, Malik

ibn Anas,
Ja’far ibn
Birqan,

Ibrahim ibn
Jarih

Abu daud,
ahmad ibn
Shalih al-

Jayli dan Ibn
Hajar:

Tsiqah, al-
Zahabi: al-

Hafizh,
Ahmad ibn

Su;aib:
Laisa ba’sa

bihi,

2 Ibn Hajar al-Atsalani, Tahzib al-Tahzib, (Beirut: Dar al-Fikri, 1995) , Jild 4,
hal. 33

3 Ibid., Jild 3, hal. 230
4 Ibid., Jild 4, hal. 330
5 Ibid., Jild, 3 hal. 210
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5 Malik ibn Anas
ibn abi ‘Amir6

179 H Ibrahim, Isma’il
ibn abi Hakim,
Hamid thuwail,
Zaid ibn Abi

Unaisah, Dawud
ibn Husain,
Khabib ibn

‘Abdurrahman

Ibrahim ibn
Tahman,

Ibrahim ibn
‘Abdullah,

Abu Huzafah,
Abu Mus’ab,
Isma’il ibn

‘Alaih, Ma’an
ibn Yahya ibn

Dinar

Ibn Hajar
dan al-
Zahabi:
Imam,

Abu Hatim:
Tsiqah, Al-

Bukhari:
‘Alam an-
Nas fi al
hadits

6 Ma’an ibn ‘isa
ibn Yahya ibn

Dinar

198 H Ibrahim Ibn
Idhamm, Ibrahim
Ibn Rafi’, Yahiz
Ibn Hakim, as-
Sari ibn Isma’il,

Malik Ibn Anas,
Usamah ibn Zaid,

Al-Bukhari,
Ibrahim ibn

Zuhair, Ahmad
ibn Hanbal,
Ahmad ibn

Asad, Ahmad
ibn Khalid,
Ishaq ibn
Musa ibn
‘Abdullah

Ibn Hajar:
Tsiqah

Tsabit, al-
Zahabi: al-
Hafizh, al-

Nasa’i:
Laisa ba’sa

bihi, Ibn
Hibban :
Tsiqah,

7 Ishaq ibn Musa
ibn ‘Abdullah

Al-Anshari

249 H Ibrahim ibn
‘Abdullah,

Ahmad ibn Basir,
Sufyan ibn
‘Uyainah,

‘Abdullah ibn
Wahb, Ma’an
ibn ‘isa ibn
Yahya ibn

Dinar,

Muslim, al-
Tirmidzi, al-
Nasa`i, Ibn
majah, Abu

Daud,Ibrahim
ibn ‘abdullah,
abu al-Hasan

Ibn Hajar:
tsiqah, Al-

Zahabi:
Hujjah al-

Nasa`i:
Tsiqah

8 Abu Daud 275 H Ahmad ibn
Muhammad ibn
Hanbal, Yahya
ibn Ma’in, Ishaq
ibn Musa ibn
‘Abdullah  Al-
Anshari, Musa
ibn Isma’il, Ali
ibn Al-madini

Abu isa at-
Tirmidzi,
zakarya ibn
yahya, abu
bakar ibn abi
dunya, zakarya
ibn yahya, abu
ubaid aljubari

Abu Hatim,
ibn Hajar:
tsiqah, Ibn
Hibban:
Ahlu fiqh,
Ad-Zahabi:
Ahli Fi al-
Hadis

6 Ibid., Jild, 5, hal. 220
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4. Kualitas Hadis

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan

hadis ini tidak hanya diriwayatkan satu jalur sanad saja, namun ada

bebarapa jalur rijal. Dari penelitian dengan dengan bantuan kitab kamus

hadis yakni Mu’jam Mufahras li al-Faz al-Hadis karya A.J. Wensinck,

peneliti menemukan lima mukharrij yakni Al-Bukhari, Muwatha`,

Turmudzi, Abu Daud, dan pada Ahmad.

Dari Analisis sanad menunjukkan hadis ini bersambung, kecuali

pada perawi Muslim ibn yasar menerima dari ‘Umar ibn Khattab hal ini

dilihat dari tahammu wa al-ada’ yang dipakai adalah ان bisa jadi Musim

ibn Yasar menerima bukan dari ‘Umar ibn Khattab. Sementara pada

perawi yang lain ditinjau dari Shigat Tahammu wa al-ada` yang dipakai

adalah حدثنا semua menyebutkan adanya ikatan guru-murid pada daftar

namanya. Sementara ditinjau dari Jarah wa at-ta’dil tercatat perawi-

perawi yang tsiqah dan maqbul. Pada perawi Muslim ibn Yasar dan ‘Abdu

al-Hamid tidak diketahui tanggal lahir dan wafatnya, akan tetapi dilihat

dari tempat tinggal Muslim ibn Yasar tinggal di Kufah, dan Ibu ‘Abdu al-

Hamid adalah ahlu Kufah hal inilah yang menunjukkan kemungkinan bisa

jadi mereka berjumpa.

Khalifah mengatakan ‘Abdu al-Humaid ibn ‘Abdurrahman adalah

seorang ahlu Madinah berada pada thabaqat7 kedua dikalangan tabi’in.

7 Thabaqat dalam ilmu hadis adalah generasi dari sahabat, tabi’in dan tabi’
tabi’in. Lihat Metode Kritik Hadis karya Prof.Abdurrahman, hal.227
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Muhammad ibn Sa’ad mengatakan Zaid ibn Unaisah adalah faqih

periwayatannya dengan ilmu.

Ma’an disebutkan oleh Abu Hatim adalah sahabat imam malik

yang paling tsiqah. Diteliti semua perawi tidak ada satupun cacat dinilai

oleh ulama, akan tetapi pada riayat ini didalam kitab sunan Abu Daud

status hadis ini jatuh kepada Dha’if. Sebab jatuh kepada Dha’if adalah

terputusnya perawi hadis. Disebutkan bahwsanya Muslim ibn Yasar

tidaklah mendengar dari ‘umar ibn Khattab. Disebutkan riwayat lain pada

sanad ini antara Muslim ibn yasar dan ‘umar terdapat seorang perawi lain.

Yaitu disebutkan pada kitab Musnad Muwatha` bahwasanya hadis ini

diterima dari Muslim ibn Yasar menerima dari Nu’aim ibn Rabi’ah

menerima dari ‘Umar ibn Khattab.8

5. Syarah Hadis

سئل عن هذه اآلية artinya bagaimana Allah SWT. mengambil

keturunannya dari kalangan bani adam yand disebutkan dari ayat ini.

وإذ أخذ artinya mengeluarkan. من بني آدم من ظهورهم disebutkan

bahwasanya Allah menggantikannya dengan yang lain atau Allah

mengganti semuanya. ثم مسح ظهره Artinya punggung adam. ففيم العمل artinya,

apa bila ia sama yang engkau sebutkan ya Rasulullah tentang dahulunya

taqdir, maka apa manfaat dari amalan itu atau untuk apa lagi kita

diperintahkan beramal.9

8 ‘Abdurrahman ibn ‘Abdullah ibn Muhammad al-Jauhari, Musnad al-
Muwatha’. (tt: Dar -al-Garb al-Islami, 1997), jild 1 hal.110

9 Abu Tayyib Muhammad Syamsuddin, ‘Aun al-Ma’bud Syarah abi Daud,
(Madinah al-Munwaarah: Maktabah Salafiyah, 1968), Jild. 9.hal.1933
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استعمله بعمل أهل الجنة artinya Allah menjadikan amalan untuk masuk kedalam

surga tersebut. حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة merupakan sebuah isyarat

untuk memfokuskan beramal untuk menghadapi kematian.10

َوإِذْ  Artinya sebutkan lah wahai Muhammad ketika itu, یَّتَُھمْ  ُذرِّ

artinya digantikan dengan tulang shulbi (rusuk) yang lain dari tulang

Shulbi (rusuk) adam, turun temurun,seperti halnya menumbuhkan tumbuh-

tumbuhan dihari pembalasan, sifat mereka kebapak-bapakan.11 َوأَْشَھَدُھْم َعلَى

أَْنفُِسِھمْ  artinya: Allah berfirman, أَلَْسُت بَِربُِّكْم قَالُوا بَلَى bermakna Engkau Rabb

kami, َشِھْدنَا bermakna Dengan demikian, أَْن تَقُولُوا bermakna agar mereka

manyaksikannya, یَْوَم اْلقِیَاَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َھَذا  artinnya adalah tauhid, َغافِلِینَ 

Artinya kita tidak mengetahuinya, بِیَِمینِھِ  Thayyibi berkata: kebaikan itu

dinisbahkan kepada yang kanan, didalamnya terdapat pemberitahuan

terhadap kekhususan adam yang memiliki karamah, dan dikatakan

pendapat lain mengatakan disertai tangannya sebagian malaikat dan dia

mengutus malaikat untuk menyerupai jin yang disandarkan kepadanya

untuk sebuah kemuliaan karena ia adalah yang memerintahkan dan yang

melakukannya.12

یَّةً  فَاْستَْخَرَج ِمْنھُ ُذرِّ Ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah

sebelum masuknya Adam kedalam surga antara Mekkah dan Tha`if, atau

pendapat lain didalam surga. َوبَِعَمِل أَْھِل اْلَجنَّةِ  Artinya beramal dengan

keta’atan, یَْعَملُونَ  baik itu dari seluruh umur mereka ataupun dari akhir

segala urusan mereka.13

10 ‘Ibid, Jild. 9.hal.1933
11 Muhammad ibn ‘Abdurrahman ibn  Abdurrahim al-Mubarokfuri, Tuhfat al-

Ahwazi Sunan at-Tirmidzi,(Beirut: Dar al-Kutub, 1989) jild. 8, hal 360
12 Ibid. hal 361
13 Ibid. hal 362
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B. Hadis kedua

1. Sanad dan Matan Hadis

حدثنا عبد اهللا حدثني أبي ثنا سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة 
بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أو قال رسول 
اهللا صلى اهللا عليه و سلم : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في 

قول يا رب الرحم بأربعين ليلة وقال سفيان مرة أو خمسين وأربعين ليلة في
ماذا أشقى أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول اهللا تبارك وتعالى فيكتبان فيقوالن 
ماذا أذكر أم أنثى فيقول اهللا عز و جل فيكتبان فيكتب عمله وأثره ومصيبته 

ورزقه ثم تطوى الصحيفة فال يزاد على ما فيها وال ينقص 
Menyampaikan kepada kami ‘Abdullah Menyampaikan kepada
saya biy dari sufyan dari ‘amru dari abi thufail dari khuzaifah ibn
asid menyampaikan kepadanya Nabi saw. berkata: Seorang
malaikat mendatangi air mani setelah mani itu tinggal di rahim
selama 40 hari atau 50 hari. Malaikat bertanya: “ Ya Rabb, dia
laki-laki ataukah perempuan? lalu jawabannya ditulis. ditulis pula
amalnya, pengaruh amalnya, ajalnya dan riskinya. kemudian
catatan itu tidak ditambahkan dan tidak pula dikurang.
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2. I’tibar Sanad Hadis

رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

.W)حذيفة بن أسيد الغفاري)قال( tidak diketahui)

(W.126 H)بن دينارعمرو)عن(

(W.198 H)بن عيينةسفيان)ثنا(

(W.241 H)احمد بن حنبل)حدثنا(

(W. 110 H)أبي الطفيل )عن(
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3. Biografi dan Kritik Sanad Hadis

N
o

Nama Perawi Wafa
t

Guru Murid Jarah wa al-
Ta’dil

1 Huzaifah ibn
Asid al
Gafari14

Tt Rasulullah saw,
Sa’id ibn Sa’ad,
‘Abdullah ibn

Mas’ud, ‘Ali ibn
Abi Thalib,

Hasyim ibn ‘Abd
al-Manaf

Abu
Thufail,Nafi’
ibn Burdah,

Muhair,
‘Uqbah ibn

‘Amru

Kullu
Shahbati

‘Udl

2 Abu Thufail15

(‘Amir ibn
Watsilah ibn
‘Abdullah)

110 H Rasulullah saw,
‘Abdullah ibn

Umar ibn Khattab,
‘Abdullah ibn

‘Amr ibn ‘Ash,
Huzaifah ibn al-
Gafari, Zaid ibn

Arqam

Habib ibn abi
Tsabit,

‘Amru ibn
Dinar, ‘Atha`

ibn Abi
Ribah, Jarir
ibn  Yasar,

Said ibn
Wahb

Ibn Hajar:
Tsiqah, az-

Zahabi:
tsiqah, al-

Nasa`i:
Tsiqah,

Yahya ibn
Ma’in :Tsabit

3 ‘Amru ibn
Dinar16

126 H Bahilah ibn
‘Ubadah attami,

Jabir ibn ‘abdullah
al-Anshari, AsSaib
ibn Yazid, ‘Amir
ibn Watsilah ibn

‘Abdullah,
Sulaiman ibn

Yasar,

Aban ibn
Yazid

al’Athar,
Ayub as-
Sakhtiani,

‘Sufyan ibn
‘Uyainah,
Hamad ibn

Yazid, Hatim
ibn Shagirah

Abu bakar
al-Bazar :
Layyin al-
Hadis, Abu

Hatim:
tsiqah, Ibn

Hajar: Tsiqah
tsabit, al-
Zahabi:

Imam, Al-
Nasa`i:
Tsabit,.

4 Sufyan ibn
‘Uyainah17

198 H Aban ibn Taglib,
Ibrahim ibn

‘Uqbah, Ibrahim
ibn Muslim,

‘Amru ibn Dinar,
‘Amru ibn Habi

al-Makki, Ahmad
ibn Hanbal

Ibrahim ibn
Basyar,

Ibrahim ibn
Muhammad
as-Sayafi’i,
Ahmad ibn

Hanbal

Ibn Hajar:
Tsiqah, al-

Zahabi:
Tsiqatu

Tsabit, Abu
Hatim:

tsiqah, Abu
Bakar al-
Baihqi:

14 Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Tahzib al-Kamal fi Asma` al-Rijal,
(Beirtu Muassasah al-Risalah, 1983), jild. 2, hal 130

15 Ibid., jild. 10, hal. 230
16 Ibid., Jild 4, hal 430
17 Ibid., Jild 3,. hal 250
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Hujjatun
Tsiqah

5 Ahmad ibn
Hanbal18

241 H Ibrahim ibn khalid
ashan’ani, Ishaq

ibn Yusuf, Basyar
ibn assari, Sufyan

ibn ‘Uyainah

Abu Daud,
Muslim,

Bukhari, Abu
Mas’ud, Idris
‘Abdul Karim

Ibn hajar:
Tsiqah, Abu

Hatim:
Huffaz

4. Kualitas Hadis

Dilihat dari persambungan sanad hadis tersebut, Huzaifah

jelas bertemu dengan Rasulullah saw. Huzaifah adalah ahlu Kufah.

Abu thufail (‘Amir ibn Watsilah ibn ‘Abdullah) tercatat sebagai

Murid Huzaifah, ada yang mengatakan Abu thufail adalah seorang

sahabat kecil, bertemu dengan Nabi saw. Disebutkan Abu Thufail

adalah sahabt yang paling akhir meninggl dunia.

Jika dilihat dari kritikus hadis bahwasanya Abu thufail

adalah seorang yang tsiqah tak ada cacat dikalangan ulama karena

ia adalah seorang sahabat. Adapun dari tahamu wa al-Ada` ‘Amru

ibn dinar menyampaikan kepada Sufyan ibn ‘Uyainah dan dari

Sufyan menyampaikan kepada Ahmad ibn Hanbal dengan

memakai lafaz حدثنا dengan demikian dinilai hadis ini bersambung

sanadnya sampai kepada Rasulullah saw. Karena dilihat dari tahun

wafat sesama mereka dimungkinkan untuk bertemu.

18 Ibid, jild. 1, hal 210
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Sementara itu dilihat dari Jarah dan ta’dil tidak ada penulis

jumpai dikalangan ulama mengingkari semua perawi tersebut,

‘Amru ibn Dinar al-Bukhari menyebutkan memiliki empat ratus

hadis. Nu’im ibn Hammad mengatakan tidak ada yang lebih faqih

dimasa itu selain ‘Amru ibn Dinar. Dengan demikian semua perawi

dinilai tsiqah dan dhabith sehingga keberadaan hadis ini dinilai

shahih .

5. Syarah Hadis

بأربعين ليلةيدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم  karena hal itu

bisa jadi mani seorang laki-laki belumlah menjadi nuthfah

(bercampurnya mani laki-laki dengan wanita) apa yang telah di

taqdirkan Allah.19

Pada hadis ini diterangkan malaikat diutus berkali-kali.

disatu kali ia datang pada empat puluh hari pertama, untuk

menuliskan kesulitan dan kebahagiaan, dan menentukan laiki-laki

atau wanita, dan menuliskan amalnya, rizikinya, perjalanan

hidupnya dan ajalnnya.20

Iyadh berkata: karena gambaran menurut empat puluh hari

pertama biasanya tidak ada , sesungguhnya terjadi pada empat

puluh hari ketiga, dan ia berbentuk daging. kemudian diutus

19 Muglathi ibn Qolij, Syarh Sunan abin Majah, (Mamlakah ‘Arabiyah:
Maktabah Nazar bin Baz, 1999), hal 785

20 Ibid, hal 786
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malaikat kedalam rahim pada empat puluh hari terakhir untuk

meniupkan ruh dan membentuknya, dan memberinya pendengaran,

penglihatan, kulitnya, dagingnya, tulangnya, dan menjadikannya

laki-laki atau perempuan. Dan pada pembentukan ini sebelum

ditiupkannya ruh kecuali sempurnanya pembentukan. Ulama telah

sepakat tentang ditiupkannya ruh tidak akan ditiupkan kecuali

setelah empat bulan.21

ما فيها وال ينقصتطوى الصحيفة فال يزاد على  . Malaikat keluar dari

rahim itu dengan shahifah (catatan) yang telah kering, dengan

demikian tidak ada tambahan pada catatan dan pengurangan.22

21 , Muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jauziyah, Syifa` al’alil (Mesir:
Maktabah Fiqhiyah, 1998), hal 20

22 Ibid, hal 21
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C.  Hadis ketiga

1. Sanad dan Matan Hadis

ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َوَأبُو ُمَعاِويََة، ح  ثـََنا وَِكيٌع، َوُمَحمَّ ثـََنا َعِليُّ ْبُن ُمَحمٍَّد قَاَل: َحدَّ َحدَّ
ثـََنا َأبُو ُمَعاِويََة، َوُمَحمَُّد ْبُن ُعبَـْيٍد، َعِن  ثـََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ قَاَل: َحدَّ َوَحدَّ

ثـََنا َرُسوُل اْألَْعَمِش، َعْن زَْيِد ْبنِ  َوْهٍب، قَاَل: قَاَل: َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد، َحدَّ
اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوُهَو الصَّاِدُق اْلَمْصُدوُق َأنَُّه: " ُيْجَمُع َخْلُق َأَحدُِكْم 

َك، ثُمَّ َيُكوُن ُمْضَغًة ِمْثَل ِفي َبْطِن ُأمِِّه َأْربَِعيَن يـَْوًما، ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذلِ 
َعُث اللَُّه ِإلَْيِه اْلَمَلَك، فـَيـُْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَماٍت، فـَيَـُقوُل: اْكُتْب َعَمَلُه،  َذِلَك، ثُمَّ يـَبـْ
َوَأَجَلُه، َوِرْزَقُه، َوَشِقيٌّ، َأْم َسِعيٌد، فـََوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه، ِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل 

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب، بِ  َنُه َوبـَيـْ َعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة، َحتَّى َما َيُكوُن بـَيـْ
فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر فـََيْدُخُلَها، َوِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر، َحتَّى 

َنُه َوبـَيْـ  َأْهِل نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق َعَلْيِه اْلِكَتاُب، فـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َما َيُكوُن بـَيـْ
23"اْلَجنَِّة فـََيْدُخُلَها

Menyampaikan kepada kami ‘Ali ibn Muhammad berkata:
menyampaikan kepada kami waki’ dan muhammad ibn fudhail dan
abu mu’awiyah, menyampaikan kepada kami ‘ali ibn maimun ar-
Ruqi berkata: menyampaikan kepada kami abu mu’wiyah dan
muhammad innn ‘ubaid dari al-A’masy dari zaid ibn Wahb,
berkata: berkata ‘Abdullah ibn Mas’ud, Menyampaikan kepada
kami Rasulullah saw dan ia benar dibenarkan bahwasanya: “
Salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut
ibunya dalam waktu 40 hari. kemudian menjadi segumpal darah
selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama itu
juga (40 hari), kemudian diutuslah malaikat kepadanya dan
ditiupkan ruhnya, kemudian diperintahkan untuk menuliskan 4
perkara: Tulislah ‘Amal perbuatannya, Ajalnya, Rizikinya, dan
kebahagian atau kesengsaraan. lalu nabi bersabda; Demi Jiwaku
ada ditangannya, Sesungguhnya diantara kalian beramal dengan
dengan amlan surga sehingga jarak antar dirinya dengan surga
hanya satu hasta, lalu dia didahului oleh catatan takdirnya,
sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka sehingga ia
memasukinya. dan salah seorang dari kalian benar-benar beramal

23 Sunan ibn Majah. op.cit.. jild. 1, hal. 29
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dengan amalan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dengan
neraka hanya sehasta, lalu dia didahului oleh catatan takdirnya,
sehingga dia beramal dengan amalan ahli surga hingga ia
memasukinya.

2. I’tibar Sanad

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلَّمَ  َرُسولُ هللاَّ

َثَنا( ِ ْبُن َمْسُعودٍ )َحدَّ (W.32 H)َعْبُد هللاَّ

(W.80 H)َزْیِد ْبِن َوْھبٍ )قال(

(W.147 H)اْألَْعَمشِ )َعنْ (

َثَنا( قِّيُّ )َحدَّ َعلِيُّ ْبُن َمْیُموٍن الرَّ
(w 200 H)

ثـََنا( (W.233 H)َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّد)َحدَّ

ثـََنا( (W.273 H)بن ماجه)َحدَّ

َثَنا( ُد ْبُن فَُضْیلٍ )َحدَّ ُمَحمَّ
(W.195) H)

َثَنا( ُد ْبُن )َحدَّ ُمَحمَّ
َثَنا((w.220 H)ُعَبْیدٍ  w157)وَِكيعٌ )َحدَّ H) َثَنا( (W.195 H)أَُبو ُمَعاِوَیةَ )َحدَّ
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3. Biografi dan Kritik Sanad

No Nama Perawi Wafat Guru Murid Jarah wa
al-Ta’dil

1 ‘Abdullah Ibn
Mas’ud ibn Gafal
ibn habib24

32 H Rasulullah saw,
Sa’id ibn Mu’adz
al-Anshari, ‘Umar
ibn al-Khattab,
Sa’ad ibn
Mu’adz, Shafwan
ibn ‘Asal

Al-Ahnaf ibn
Qais, Bilad
ibn ‘Ashimah,
Jabir ibn
‘Abdullah,
Ziyad ibn
Wahab,
Sa’ad ibn al-
Ahzam,
Aswad ibn
Yazid

Sahabat

2 Zaid ibn Wahab
al-Juhni25

80 H Ziyad ibn
Wahab, Zaid ibn
arqam, ‘abdullah
ibn ‘akim, ‘atiyah
ibn ‘amir, al-
Bara’ ibn hazib,
zaid ibn arqam,
‘Abdullah ibn
Mas’ud

Isma’il ibn
abi Khalid,
Habib ibn
Hasan,
Sulaiman al-
a’masy,
salmah  ibn
kahil,

Ibn Hajar:
Tsiqah Jalil,
Abu Hatim:
Dhabith,
Ishaq ibn
Mansur dan
Yahya ibn
Ma’in:
tsiqah

3 Sulaiman al-
A’masy26

147 H Ibrahim at-
Tamimi,
Sulaiman al-
‘amay,
Tsamamah ibn
‘uqbah, abi
basyar, habib ibn
abi, Tsamamah
ibn ‘uqbah

Aban ibn
Taglib, Ishaq
ibn Yusuf,
Jarir ibn
Hazim,  Abu
mu’awiya,
Daud ibn
Nasir, Zuhair
ibn
Mu’awiyah

Al-Zahabi:
alhafiz, Ibn
Hajar
Tsiqah
tsabit, Abu
Zur’ah al-
Razi: Imam,
Huasin ibn
‘Ali: al-
Muhaddist

4 Abu Mu’awiyah27 195 H Ibrahim ibn
Tahman, Isma’il
ibn Abi khalid,
Daud ibn abi
hind, Sa’ad ibn
sa’id, Sulaiman

Ibrahim ibn
abi
Mu’awiyah,
Ahmad ibn
abi al-hawari,
Ahmad ibn

Ibn Hajar:
Tsiqah, al-
Zahabi: al-
Hafiz

24 Ibn Hajar, op.cit, , Jild, 4, hal. 220
25 Ibid, jild. 5, hal 147
26 Ibid, Jild. 3, hal. 320
27 Ibid., Jild. 2, hal. 340
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al-‘amasy, khalid Mani’, Asad
ibn Musa,

5 ‘Ali ibn
Muhammad al-
Thanafasi28

233 H Ibrahim ibn
‘Uyainah, Ishaq
ibn Sulaiman,
Ja’far ibn ‘Aun,
Abu Mu’wiyah,
zaid ibn al-hibban

Ibn majah,
Ibraih,
alhasan ibn
mansur, ziyad
ibn ayub,
alhasan ibn
al-‘abbas

Ibn Hajar:
Tisqah, Abu
Hatim, Az-
Zahabi:
Shalih

6 Ibn Majah29 273 H Ahmad ibn al-
azhar, ahmad ibn
tsabit, ‘Ali ibn
Muhammad,
ahmad ibn ‘ashim

Ibrahim ibn
Dinar, Ja’far
ibn Idris,
Muhammad
ibn ‘Isa,
Sulaiman  ibn
Yazid

Az-Zahabi,
Ibn Hajar:
Al-Hafiz,
Abu Hatim:
Tsiqah

4. Kualitas Hadis

Untuk rangkaian sanad dari Rasulullah saw. sampai kepada

‘Abdullah ibn Mas’ud tercatat bahwsannya bertemu. ‘abdullah ibn

masu’d dikenal sebagai seorang sahabat yang paling dahulu masuk

Islam. Sehingga jelas sekali berjumpa antara Nabi dan ‘Abdullah

ibn Ma’ud.

Selanjutnya dari ‘Abdullah ibn mas’ud menyampaikan

kepada Zaid ibn wahab dengan memakai tahammu wa al-ada` قال

dari persambunngan sanad ini dinilai mereka bertemu, karena dari

tahun wafat dinilai tidak jauh sama sekali antara mereka. Dinilai

oleh ulama kritikus hadis, Zaid ibn wahb ulama kufah yang tsiqah.

28 Ibid., Jild. 7, hal. 212
29 Ibid., Jild 5, hal. 320
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Setelah itu persambungan sanad dari al-‘Amasy sampai

kepada ‘ali ibn Muhammad al-Tanafasy terdapat dua jalur dalam

meriwayatkannya, hal tersebut bisa dilihat dari tanda ح (at-

Tahwil)30 menununjukkan peneriman hadis terdapat pada satu guru

yang sama. ‘Ali ibn Muhammad dan ‘Ali ibn Maimun memiliki

status sama sebagai guru ibn Majah. ‘Ali ibn Muhammad dan ‘Ali

ibn Maimun memiliki satu jalur guru yang sama bertemu pada

perawi Abu Mu’awiyah. Dalam hal ini ibn Majah menerima dari

dua guru pada hadis yang sama, dan dua guru tersebut memiliki

banyak guru dan bertemu pada perawi Abu Mu’awiyah guru yang

sama. Rangkaian pertama perawi tersebut adalah Ibn Majah

menerima dari:

ثـََنا  ُد ْبُن ُفَضْيٍل، َحدَّ ثـََنا وَِكيٌع، َوُحمَمَّ ٍد قَاَل: َحدَّ ،َوأَبُو ُمَعاِويَةَ َعِليُّ ْبُن ُحمَمَّ

Rangkaian kedua:

ثـََنا  ثـََنا َعِليُّ ْبُن َمْيُموٍن الرَّقِّيُّ قَاَل: َحدَّ ُد ْبُن ُعبَـْيٍد، َأبُو ُمَعاِويَةَ َوَحدَّ ، َوُحمَمَّ

Dari jarah dan ta’dil , ulama kritikus menilai semau perawi

hadis tersebut tsiqah, dengan demikian semua perawi dapat

diterima periwayatannya. sehingga status hadis ini Shahih.

30 at-Tahwil bermakna berpindah atau untuk menjelaskan makna sanad yang
kedua adalah shahih. Lihat di Al-Shakhowi al-Jazari, al-Goyah fi Syarh al-Hidayah fi
‘ilm Ruwwah, (Maktabah auwlad li al-Turast), hal.94
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5. Syarah Hadis

الصَّاِدُق اْلَمْصُدوقُ  Shadiq, bermakna kabar yang benar atas

perbuatan dan perkataan, al-Mashduq bermakna adalah orang yang

membenarkan apa yang dilakukan dan diucapkan. Imam Nawawi

berkata Shadiq tersebut merupakan wahyu dari Allah SWT.31

ُيْجَمُع َخْلُق َأَحدُِكْم ِفي َبْطِن ُأمِِّه َأْربَِعيَن يـَْوًما imam nawawi mengatakan

makna lafaz tersebut mengandung kemungkinan bahwa yang

dimakud adalah dihimpunnya antara sperma laki-laki an ovum

wanita lalu anak diciptakan darinya.

ثُمَّ َيُكوُن َعَلَقًة ِمْثَل َذِلكَ  artinya kemudian dijadikan segumpal

darah selama empat puluh malam.

ُمْضَغًة ِمْثَل َذِلكَ ثُمَّ َيُكوُن  maknanya adalah daging kecil. Disebut

demikian disebabkan pada mulanya mani tersebut menjadi

segumpal darah selama empat puluh malam lalu menjadi daging

kecil sedikit demi sedikit.32

َعُث اللَُّه ِإلَْيِه اْلَمَلكَ  ثُمَّ يـَبـْ setelah beberapa proses lalu Allah mengutus

malaikat. untuk melaksanakan perintah Allah. فـَيـُْؤَمُر بَِأْرَبِع َكِلَماتٍ  artinya

menuliskan empat kalimat dan hitungan yang tak bisa difahami.

ْكُتْب َعَمَلُه، َوَأَجَلُه، َورِْزَقُه، َوَشِقيٌّ، َأْم َسِعيدٌ ا artinya kesedihan atau kebahagiaan

dan dituliskan salah satu diantara dua perkara itu maka terdapat

31 Abu Zakarya Yahya ibn Syarif ibn Mary an-Nawawi, al-Manhaj sayrh Shahih
Muslim, (Beirut: Dar Ihya’, 1392H,) hal 190

32 Ibid, hal. 191
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empat perkara bukan lima. dan bilangan tersebut tidak bisa

dimaknai.

Maksud dengan ketetapan rizki adalah sedikit atau banyak

yang ditaqdirkan, baik berbentuk halal ataupun haram. Riwayat

lain yaitu hadis yang penulis sebutkan juga tidak ada penambahan

dan pengurangan . Malaikat keluar dari rahim itu dengan shahifah

(catatan) dengan demikian tidak ada tambahan pada catatan dan

pengurangan.33

نَـَها ِإالَّ ِذرَاٌع، فـََيْسِبُق  َنُه َوبـَيـْ َعَلْيِه اْلِكَتاُب، ، ِإنَّ َأَحدَُكْم لَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَِّة، َحتَّى َما َيُكوُن بـَيـْ
ُخُلَهافـَيَـْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل النَّاِر فـََيدْ 

Dalam riwayat ini sesungguhnya seseorang beramal dengan

waktu yang panjang dengan amalan ahli jannah kemudian amalnya

ditutup dengan amalan ahli neraka, dalam riwayat ini

sesungguhnya seseorang beramal dengan amalan jannah yang

terlihat oleh manusia sedangkan ia adalah ahli neraka.

نَـَها ِإالَّ ِذرَاعٌ  َنُه َوبـَيـْ َحتَّى َما َيُكوُن بـَيـْ ini tamsil perumpamaan dan pendekatan

makna. Maksudnya ialah suatu waktu dari akhir umurnya, dan

yang dimaksud adalah bukan hasta dari yang sebenarnya dan

pembatasan waktu.34

33 Abu Zakarya Yahya ibn Syaraf bin Muri al-Hizami, Syarah Arabain An-
Nawawi( Jakarta: Dar-al-Haq, 2008), hal. 67

34 Ibid, hal. 69


